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Cydraddoldeb i Ferched

גלײַכבאַ רעכטיקונג ֿפאַ ר ֿפרויען און מײדלעך

Hawliau merched yw hawliau dynol
Hawliau dynol yw hawliau merched
Ni allwn achub y byd os nad yw’r byd yn gyfartal

ֿפרויען־רעכט זײַנען מענטשלעכע רעכט
מענטשלעכע רעכט זײַנען ֿפרויען־רעכט
מיר קענען די װעלט נישט ראַטעװען ביז װאַנען די װעלט איז נישט גלײַך

Mae hyn yn fwy na hashtag.

דאָס איז מער װי א העשטעג.

Ail-feddyliwn ein geiriau
Trown y negyddol yn gadarnhaol
Nid pengaled ond pwerus.
Nid hunanbwysig, ond hyderus.
Nid cegog ond awdurdodol
Nid emosiynol ond angerddol

לאָמיר באַטראַכטן אונדזערע װערטער אַנדערש
און ֿפאַרבײַטן דאָס נעגאַטיווע מיטן ּפאָזיטיװע
נישט קאָמאַנדעװען ,נאָר זעלבסטזיכער
נישט האַרב ,נאָר זעלבסטשטענדיק
נישט עמאָציאָנעל ,נאָר מעכטיק
נישט עקשנותדיק ,נאָר הצלהדיק

מיר זײַנען די יונגע מענטשן ֿפון װײלס װאָס שטײען מיט אונדזערע
שװעסטער אַרום דער װעלט.

Ni yw ieuenctid Cymru yn sefyll gyda’n chwiorydd ar
draws y byd

קאָראָנאַװירוס האָט דעם זײגער אָּפגעשטעלט.
א בעסערן עתיד.
לאָמיר נוצן די נײַע נאָרמאַלקײט צו שאַֿפן ַ
אַן עתיד װאו יעדעס מײדל איז געבילדעט.
אַן עתיד ֿפון זעלבסטזיכערע ֿפרױען.
א גלײַכן עתיד ֿפאַר אַלע ,אין דערֿפער און אין שטעט,
ַ
ֿפון מזרח ביז מערב.

Mae coronafeirws wedi stopio’r cloc.
Defnyddiwn y normal newydd i greu dyfodol gwell.
Dyfodol o addysg i bob merch.
Dyfodol o ferched llawn hyder.
Dyfodol cyfartal, o gefn gwlad i’r dinasoedd,
ar draws y byd.
Ni yw myfyrwyr a disgyblion heddiw
Ni yw arloeswyr ac arweinwyr yfory
Chwalwn y nenfwd wydr gyda’n gilydd,
Dilynwn ein breuddwydion,
Gan ddangos y ffordd i’r genhedlaeth nesaf

מיר זײַנען די סטודענטן און תלמידים ֿפון הײַנט.
מיר זײַנען די ֿפירערס און ּפיאָנירן ֿפון מאָרגן.
צוזאַמען װעלן מיר צעשמעטערן די גלאָזערנע סטעליע,
מיר װעלן ֿפאָלגן אונדזערע טרױמען
א װעג ֿפאַרן קומענדיקן דור.
און דורכלײגן ַ

Mae hyn yn fwy na hashtag.
Gweithreda er mwyn pob merch.
Fe gyda Hi gyda Nhw gyda Ni.
Does dim terfyn ar ein nerth ni, gyda’n gilydd.

א העשטעג.
דאָס איז מער װי ַ
דאָס איז דײַן באַשלוס  -צו שטײן מיט יעדער ֿפרױ און מײדל.
ער ֿפאַר זי ,און זײ ֿפאַר אונדז.
מען קען אונדז אַלע אינײנעם נישט אָּפשטעלן.
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